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ค าน า 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  และ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ใน 
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มี 
ประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงาน
โดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและยุทธศาสตร์ 
ที่วางไว้ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าว 
ข้างต้น  ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลวังชัย 
ใน 3 ประเด็นได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาลด้วย 

ทั้งนี้  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวังชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในการน าไป
เป็นกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเปูาหมายการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต่อไป 
 
 
 
 
          ฝุายปกครอง  
          ส านักปลัดเทศบาล 
          เทศบาลต าบลวังชัย 
           มกราคม 2565 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลวังชัย ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การวิเคราะห์ ประเมินและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังนี้ 
 

1.ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1)การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
 โดยการน าแผนงาน โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุม
ภายใน รวมถึงภารกิจตามอ านาจหน้าที่ เพื่อน ามาพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยง จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ดังนี้ 
 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2.ความเสี่ยงด้านด าเนินงาน 
 3.ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 4.ความเสี่ยงด้านกฎหมาย / กฎ ระเบียบ 
 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

2.การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 
การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ (เปูาหมาย) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกช่วยวัยให้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2.เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดี 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทย  

1.เพื่อให้มีการศึกษาในทุกระดับที่มี
คุณภาพ มีค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีงานเป็นเอกลักษณ์ 
2.เพื่อให้ระบบการสาธารณสุขมี
คุณภาพ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน  
และการแพทย์ทางเลือก 
3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดย 
การออกก าลังกาย และเป็นเมืองที่มี
นักกีฬาที่มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ (เปูาหมาย) 
 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความ

เป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
การปูองกันและบรรเทาสาธารภัยท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลอดยา 
เสพติดและปลอดอบายมุข 

1.เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค และ 
สาธารณูปการที่ดี 
2.เพื่อให้มีระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นเมืองปลอดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตร
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
2.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
แข็งแรงและสามารถแข่งขันได้ 
4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ที่มีแนวทางของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ  
ในการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งสร้าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
2.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาต้นน้ า
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
3.ฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4.ปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
5.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน 
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งพ้ืนที่ 
ปุา ดิน  น้ า อุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาใน
การบริหารจัดการ และปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล  
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3.การระบุความเสี่ยงหรือบ่งชี้เหตุการณ์ 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน 
ชุมชนหนองนกเขียน 3 (ข้างบ้าน 
นางสมบูรณ์  เพ็งหลอย) 
  เนื่องจากผู้รับเหมาได้ลงงาน
ในช่วงที่มีพายุฝน ท าให้การเท
คอนกรีตเกิดปัญหาเพราะเมื่อฝน
ตกลงมา ท าให้คอนกรีตที่เทลงไป
แล้วไม่แห้งและต้องท าการเท
คอนกรีตใหม่ ในช่วงที่ไม่มีฝนหรือ
พายุ 

ปัจจัยภายใน 
  การปฏิบัติงานด้านการควบคุม 
การก่อสร้างขาดความคล่องตัว 
เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีพายุ
เข้า 

ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
  

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
ชุมชนหนองนกเขียน 1 
   ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ 
ในถนนหนองนกเขียน 1 ซึ่งถนนมี
พ้ืนที่ถนนแคบ  ท าให้ประชาชน
สัญจรเข้า – ออก ล าบาก 

ปัจจัยภายนอก และภายใน 
    การประสานงานกับประชาน 
ผู้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนนหนอง
นกเขียน 1 ซึ่งจะต้องให้ความ
ร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการ
ด าเนินการส่งผลให้การก่อสร้าง 
ถนน คสล.มีปัญหา เกิดความ
ล่าช้า 

ด้านการด าเนินงาน 
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กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
1.กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่
ยังค้างช าระอยู่ 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
3.กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ ยังมีผู้ยืมเงินบางรายไม่
ส่งใช้เงินยืม 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสีย
ภาษีส่วนใหญ่ไม่มายื่นช าระภาษี
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้
การจัดเก็บภาษีไม่เห็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนด 
ปัจจัยภายนอก 
มีการเปลี่ยนแปลงการส ารวจ
ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง(แบบใหม่)และมีการก าหนด
อัตราภาษีแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ปัจจัยภายนอก 
ผู้ยืมเงินไม่ส่งใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้ยืม
ค้างข าระเกินก าหนดจ านวนหลาย
ราย 

ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
ด้านการปฏิบัติงาน 
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กองสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั้งยืน 

โครงการชุมชนปลอดขยะ   
   ประชาชนให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมโครงการโดยสมัคร
เป็นสมาชิกเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมชอง
ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพเป็น
ชุมชนเมือง ท าให้ไม่มีเวลาคัดแยก
ขยะ และน ามาขาย การมีส่วน
ร่วมจึงมีน้อย 

ด้านการด าเนินงาน/ยอมรับ
ความเสี่ยง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั้งยืน 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และรักษา
ความสะอาดในชุมชน 
   ประชาชนให้ความร่วมมือ 
ในการเข้าร่วมโครงการเพียงส่วน
น้อย 

ปัจจัยภายนอก 
   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
คิดว่าการท าความสะอาดเป็น
หน้าที่ของเทศบาลเท่านั้น  
ขาดจิตส านึกในการพัฒนา และ
ติดภารกิจในการประกอบอาชีพ 

ด้านการด าเนินงาน/ยอมรับ
ความเสี่ยง 
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กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ
ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
   เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท าให้ไม่
อาจด าเนินการได้ 

ปัจจัยภายนอก 
  การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ในช่วที่จะด าเนินการ 

ด้านการด าเนินงาน 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

สร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

โครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
   เด็ก เยาวชน ประชาชนที่มา
ร่วมงานมีจ านวนน้อยเนื่องจาก
การเกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 

ปัจจัยภายนอก 
  เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ท าให้คน
มาร่วมงานมีจ านวนไม่มา 

ด้านการด าเนินงาน 
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ส านักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม

จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   ไม่มีการลงทะเบียนที่ทะเบียน 
กลางรับเรื่องร้องทุกข์  จึงไม่
สามารถติดตามเรื่องได้ 

ปัจจัยภายใน 
   เรื่องร้องทุกข์ จะตรงไปเข้ากอง 
ที่รับผิดชอบโดยตรง โดยที่ไม่ได้ 
มาลงทะเบียนที่ทะเบียนรับเรื่อง
ร้องทุกข์  ท าให้ไม่สามารถสรุป
จ านวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนได้ 
และไม่ทราบว่าได้ด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาหรือไม่ 

ด้านการด าเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับท้ังในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การรับโอนพนักงาน 
   ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และความละเอียดรอบครอบใน
การบริหารจัดการ อัตราก าลัง 
ตามแผนอัตราก าลัง 
     

ปัจจัยภายนอก   
   การเข้ามาติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับต าแหน่งว่าง  และการ
เดินหนังสือ 
ปัจจัยภายใน 
    การประสานงานเรื่องรายงาน
ต าแหน่งว่าง   
    การตอบกลับหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่สอบถาม และ 
การประสานงานกับจังหวัด 
    

ด้านการด าเนินงาน   
ด้านกฎหมาย 
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หมายเหตุในการระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
กลยุทธ์  คือ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว  

        ลดโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน       
ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนอย่างไร  

       โดยแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎหมาย สังคม  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร  
       เช่นข้อบังคับหน่วยงาน  

ประเภทความเสี่ยง  4 ประเภท  ได้แก่  
      1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  เกี่ยวข้องกับเปูาหมาย พันธกิจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเปูาหมาย  

       2.ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน ระบบงาน กระบวนการท างานปกติ 
       3.ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

      4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝุาฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือ 
        มาตรฐานเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
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4.การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

ระดับ 1-5 
ผลกระทบ 
ระดับ 1-5 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน ชุมชน
หนองนกเขียน 3 (ข้างบ้านนางสมบูรณ์  
เพ็งหลอย) 
   เนื่องจากผู้รับเหมาได้ลงงานในช่วงที่มี
พายุฝน ท าให้การเทคอนกรีตเกิดปัญหา
เพราะเมื่อฝนตกลงมา ท าให้คอนกรีตที่เท
ลงไปแล้วไม่แห้งและต้องท าการเท
คอนกรีตใหม่ ในช่วงที่ไม่มีฝนหรือพายุ 

ปัจจัยภายใน 
  การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้าง 
ขาดความคล่องตัว 
เกิดความล่าช้า เนื่องจากมี
พายุเข้า 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 1 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชุมชน
หนองนกเขียน 1 
   ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ 
ในถนนหนองนกเขียน 1 ซึ่งถนนมีพื้นท่ี
ถนนแคบ  ท าให้ประชาชนสัญจรเข้า – 
ออก ล าบาก 

ปัจจัยภายนอก และ
ภายใน 
    การประสานงานกับ
ประชานผู้มีบ้านเรือน
ตั้งอยู่ในถนนหนองนก
เขียน 1 ซึ่งจะต้องให้ความ
ร่วมมือกับผู้รับเหมา ใน
การด าเนินการส่งผลให้
การก่อสร้าง 
ถนน คสล.มีปัญหา เกิด
ความล่าช้า 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 1 3 

  -9- 



 
 
กองคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

ระดับ 1-5 
ผลกระทบ 
ระดับ 1-5 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดี
งาม 

1.กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังมี
ลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างช าระอยู่ 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
3.กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ 
ยังมีผู้ยืมเงินบางรายไม่ส่งใช้เงินยืม 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบ
เสียภาษีส่วนใหญไ่มม่ายื่น
ช าระภาษีตามระยะเวลาที่
ก าหนด ท าให้การจัดเก็บภาษี
ไม่เห็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนด 
ปัจจัยภายนอก 
มีการเปลี่ยนแปลงการส ารวจ
ฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง(แบบใหม่)และมีการ
ก าหนดอัตราภาษีแบบใหม่ 
ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 
ปัจจัยภายนอก 
ผู้ยืมเงินไม่ส่งใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้
ผู้ยืมค้างช าระเกินก าหนด
จ านวนหลายราย 

ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

9 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
9 
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กองสาธารณสุข 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

ระดับ 1-5 
ผลกระทบ 
ระดับ 1-5 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการชุมชนปลอดขยะ   
   ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โครงการโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียง
ส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
   เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมชอง
เทศบาลมีสภาพเป็นชุมชน
เมือง ท าให้ไม่มีเวลาคัด
แยกขยะ และน ามาขาย  
การมีส่วนร่วมจึงมีน้อย 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

2 2 4 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด
ในชุมชน  
   ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โครงการเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
   เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่คิดว่าการท าความ
สะอาดเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลเท่านั้น  ขาด
จิตส านึกในการพัฒนาและ
ติดภารกิจในการประกอบ
อาชีพ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

2 2 4 
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กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

ระดับ 1-5 
ผลกระทบ 
ระดับ 1-5 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพในทุกระดับ
ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุก
ช่วงวัยให้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
   เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโค
โรน่า (โควิด 19) ท าให้ไม่อาจด าเนินการได้ 

ปัจจัยภายนอก 
  การระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า (โควิด 19) ในช่วง
ที่จะด าเนินการ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

สร้างค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมที่ดี
งามแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   เด็ก เยาวชน ประชาชนที่มาร่วมงานมี
จ านวนน้อยเนื่องจากการเกิดโรคระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 

ปัจจัยภายนอก 
  การเกิดโรคติดต่อไวรัส 
โคโรน่า (โควิด 19) ท าให้
คนมาร่วมงานมีจ านวนไม่
มาก 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 2 6 
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ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

ระดับ 1-5 
ผลกระทบ 
ระดับ 1-5 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดี
งาม 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   ไม่มีการลงทะเบียนที่ทะเบียนกลาง 
รับเรื่องร้องทุกข์  จึงไม่สามารถติดตาม
เรื่องได้ 

ปัจจัยภายใน 
   เรื่องร้องทุกข์จะตรงไปเข้า
กองที่รับผิดชอบโดยตรงโดย
ไม่ได้มาลงทะเบียนที่ทะเบียน
รับเรื่องร้องทุกข์ ท าให้ไม่
สามารถสรุปจ านวนเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนได้และไม่ทราบ
ว่าได้ด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาหรือไม่ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

2 3 6 

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

พัฒนาส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพในทุกระดับ
ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุก
ช่วงวัยให้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การรับโอนพนักงาน 
    ระยะเวลาในการด าเนินการและ
ความละเอียดรอบครอบในการบริหาร
จัดการ อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 

ปัจจัยภายนอก 
   การเข้ามาติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับต าแหน่ง
ว่าง และการเดินหนังสือ  
ปัจจัยภายใน  
   การประสานงานเรื่อง
รายงานต าแหน่งว่าง 
   การตอบกลับหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่สอบถามและการ
ประสานงานกับจังหวัด 

ด้านการ
ด าเนินงาน  
และ ด้าน
กฎหมาย 

3 3 9 
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หมายเหตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ตามระดับ ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง  =  ระดับโอกาส  x  ระดับผลกระทบ  
โอกาส คือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มี 5 ระดับ  ได้แก่ 

1=โอกาสเกิดน้อยมาก  2=โอกาสเกิดน้อย  3=โอกาสเกิดปานกลาง  4=โอกาสเกิดสูง  5=โอกาสเกิดสูงมาก 
ผลกระทบ คือ ความรุนแรงของความเสียกายท่ีจะเกิดขึ้น มี 5 ระดับ ได้แก่ 

1=เกิดความเสียหายน้อยมาก  2=เกิดความเสียหายน้อย   3=เกิดความเสียหายปานกลาง      4=เกิดความเสียหายรุนแรงมาก          
5=เกิดความเสียหายรุนแรงที่สุด 

 ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ  ได้แก่ 
1.ระดับความเสี่ยงต่ า (คะแนนอยู่ในระดับ 1-5)  เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ 

  2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนนอยู่ในระดับ 6-10) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือปูองกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิม 
  3.ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนนอยู่ในระดับ 11-16) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก(คะแนนอยู่ในระดับ 17-25)เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที    
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5.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
กองช่าง 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน ชุมชน
หนองนกเขียน 3 (ข้างบ้านนางสมบูรณ์   
เพ็งหลอย) 
   เนื่องจากผู้รับเหมาได้ลงงานในช่วงที่มีพายุ
ฝน ท าให้การเทคอนกรีตเกิดปัญหาเพราะ
เมื่อฝนตกลงมา ท าให้คอนกรีตที่เทลงไปแล้ว
ไม่แห้งและต้องท าการเทคอนกรีตใหม่ ในช่วง
ที่ไม่มีฝนหรือพายุ 

ปัจจัยภายใน 
  การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้างขาดความ
คล่องตัว เกิดความล่าช้า 
เนื่องจากมีพายุเข้า 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

   ในการลงมือท างานต้อง
ศึกษาข้อมูลพ้นที่ 
ติดตามข่าวจากกรม 
อุตุนิยมวิทยา เพ่ือจะได้
คาดการณ์ล่วงหน้าในการ
ลงมือท างาน 

ก.พ.65-มี.ค.65 
ควบคุมและจัดการ
กับความเสี่ยง 

กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชุมชนหนอง
นกเขียน 1 
   ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนน
หนองนกเขียน 1 ซึ่งถนนมีพ้ืนที่ถนนแคบ  
ท าให้ประชาชนสัญจรเข้า – ออก ล าบาก 

ปัจจัยภายนอก และภายใน 
    การประสานงานกับ
ประชานผู้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใน
ถนนหนองนกเขียน 1 ซ่ึง
จะต้องให้ความร่วมมือกับ
ผู้รับเหมา ในการด าเนินการ
ส่งผลให้การก่อสร้าง 
ถนน คสล.มีปัญหา เกิดความ
ล่าช้า 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินโครงการควร
ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนผู้มีบ้านเรือน 
ในพ้ืนที่โครงการทราบ 
พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับจ้าง
ทราบถึงความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ก.พ.65-มี.ค.65 
ควบคุมและจัดการ
กับความเสี่ยง 

กองช่าง 
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กองคลัง 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ยังมี
ลูกหนี้ภาษีบางรายยังคงค้างช าระอยู่ 
 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ข้อมูลแผนที่ภาษีไม่เป็นเป็น
ปัจจุบัน 
 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสีย
ภาษีส่วนใหญ่ไม่มายืน่ช าระภาษี
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้
การจัดเก็บภาษีไม่เห็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนด 
ปัจจัยภายนอก 
มีการเปลี่ยนแปลงการส ารวจ
ฐานข้อมูลภาษทีี่ดินและสิง่ปลูก
สร้าง(แบบใหม่)และมีการ
ก าหนดอัตราภาษีแบบใหม่ ตาม 
พ.ร.บ.ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
  
ปานกลาง 

ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

ก าชับเจ้าหน้าที่จัดท า
หนังสือเร่งรัดการช าระ
ภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบ
จ านวนทุกราย 
 
 
 
 
1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออก
ส ารวจและประเมินภาษี 
2.เร่งรัดการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
3.วางแผนและจัดประชุม
เพ่ือชี้แจงปัญหาและอุป
สรรในการออกส ารวจ
ภาคสนาม 
4.จัดท าโครงการส ารวจ
และปรับปรุงฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1ต.ค.64-30ก.ย.65 
ยอมรับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
1ต.ค.64-30ก.ย.65 
ยอมรับความเสี่ยง 

กองคลัง  
งานพัฒนา
รายได้ 
 
 
 
 
 
กองคลัง  
งานพัฒนา
รายได้ 
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กองคลัง 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ยัง
มีผู้ยืมเงินบางรายไม่ส่งใช้เงินยืม 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้ยืมเงินไม่ส่งใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้
ยืมค้างช าระเกินก าหนด
จ านวนหลายราย 

ปานกลาง ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดท าแผนพับให้ความรู้
ระเบียบฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ การฝึกอบรม
และการส่งใช้เงินยืม 
2.สร้างจิตส านึกให้แก่คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 

1ต.ค.64-30ก.ย.65 
ยอมรับความเสี่ยง 

กองคลัง 
การเงิน 
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กองสาธารณสุข 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการชุมชนปลอดขยะ   
   ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โครงการโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงส่วน
น้อย 

ปัจจัยภายนอก 
   เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ชองเทศบาลมีสภาพเป็น
ชุมชนเมือง ท าให้ไม่มีเวลาคัด
แยกขยะ และน ามาขาย  
การมีส่วนร่วมจึงมีน้อย 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ถึงประโยชน์ของ
โครงการ สร้างการรับรู้สู่
ชุมชน รวมถึงการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน
ในการคัดแยกขยะ 

ต.ค.2564-ก.ย.2565 
ยอมรับความเสี่ยง 

กอง
สาธารณสุข 

2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดใน
ชุมชน  
   ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โครงการเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
   เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่คิดว่าการท าความสะอาด
เป็นหน้าที่ของเทศบาลเท่านั้น  
ขาดจิตส านึกในการพัฒนา
และติดภารกิจในการประกอบ
อาชีพ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

1. เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ถึง
ประโยชน์ของโครงการ 
กระตุ้นการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน
ในชุมชน 
2.เสริมพลังของผู้น า
ชุมชนในการดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.2564-ก.ย.2565 
ยอมรับความเสี่ยง 

กอง
สาธารณสุข 
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กองการศึกษา 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
   เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโค 
โรน่า (โควิด 19) ท าให้ไม่อาจด าเนินการได้ 

ปัจจัยภายนอก 
  การระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า (โควิด 19) ในช่วงที่
จะด าเนินการ 

ต่ า 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

จัดเตรียมผลงานและ
รวบรวมไว้ เมื่อมีความ
เหมาะสมและ
สถานการณ์อ านวย  จะ
ได้ด าเนินการได้ทันที 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ยอมรับความเสี่ยง 

กอง
การศึกษา 

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   เด็ก เยาวชน ประชาชนที่มาร่วมงานมี
จ านวนน้อยเนื่องจากการเกิดโรคระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 

ปัจจัยภายนอก 
  การเกิดโรคติดต่อไวรัส 
โคโรน่า (โควิด 19) ท าให้คน
มาร่วมงานมีจ านวนไม่มาก 

ปาน
กลาง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงดึงดูดให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนให้ความส าคัญ
มากขึ้นและให้มีจุดวัด
อุณหภูมิ เจลล้างมือไว้
บริการประชาชนที่มา
ร่วมงานเพ่ือปูองกันการ
ติดเชื้อของโรคไวรัส 
โคโรน่า(โควิด 19) 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ยอมรับความเสี่ยง 

กอง
การศึกษา 
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ส านักปลัดเทศบาล 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   ไม่มีการลงทะเบียนที่ทะเบียนกลางรับเรื่อง 
ร้องทุกข์  จึงไม่สามารถติดตามเรื่องได้ 

ปัจจัยภายใน  
   เรื่องร้องทุกข์จะตรงไปเข้า
กองทีร่ับผิดชอบโดยตรงโดย
ไม่มาลงทะเบียนที่ทะเบียนรับ
เรื่องร้องทุกข์ ท าให้ไม่
สามารถสรุปจ านวนเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนได้ และไม่ทราบ
ว่าได้ด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาหรือไม่ 

ปาน
กลาง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

   มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับทะเบียน และ
ต้องแจ้งประสานกอง
ต่างๆ ให้ลงทะเบียน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 
กระจายความเสี่ยง 

ส านักปลัดฯ 

การรับโอนพนักงาน 
    ระยะเวลาในการด าเนินการและความ
ละเอียดรอบครอบในการบริหารจัดการ 
อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 

ปัจจัยภายนอก 
    การเข้ามาติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับต าแหน่ง
ว่าง และการเดินหนังสือ 
ปัจจัยภายใน 
    การประสานงานเรื่อง
รายงานต าแหน่งว่าง   
   การตอบกลับหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่สอบถามและการ
ประสานงานกับจังหวัด 

ปาน
กลาง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
และ 
ด้านกฎหมาย 

   เพ่ิมการก ากับดูแล 
และก าชับนักทรัพยากร
บุคคล ให้ติดตามหนังสือ 
พร้อมทั้งศึกษา
รายละเอียดให้รอบ
ครอบ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 
ยอมรับความเสี่ยง 

ส านักปลัดฯ 
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หมายเหตุ 
การจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทาง ในการเลือกบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง การเลิก หรือหลีกเลี่ยงการกระท าและเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
2.การควบคุม และการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การหาวิธีการควบคุมสาเหตุหรือต้นเหตุของปัจจัยเสี่ยงและก าหนดวิธการจัดการที่เหมาะสม 
3.การกระจายความเสี่ยง  หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง  
4.การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับ โดยใช้วีการเดิมต่อไปในการจัดการกับความเสี่ยง หมายถึงกิจกรรมของแผนงานนั่น ๆ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง  
  แต่สามารถควบคุมและจัดการได้ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลวังชัย 
ที่  14/2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
........................................................... 

  ด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดใหม้ีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มนีาคม 2562  
 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตาม พ.ร.บ.วินับการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 6858  ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้
  1. นายชาติ   มณีสา   ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  ประธานกรรมการ 
  2. นายวราพงษ์  จันดาอ่อน   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

3. นางเข็มเพชร  พูลสงวน    ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  4. นางวารณี  ปีกกลาง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข    กรรมการ 
      และสิ่งแวดล้อม 
  5. นางพัชรี  เพ็งผลา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
  6. นางธิราวัลย์  ดวงค ารัตน์    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
  7. นางสาวจันทิมา เกษมสุข  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้  กรรมการ 
  8. นางกิติยา  บุษราคัม  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  กรรมการ 
  9. นางธิดารตัน์  หาปัญนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  กรรมการ 
 10. นางสุขใจ   สริิจงวัฒนา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เลขานุการ 
 

  หน้าท่ี  
  1. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจดัการความเสีย่งของเทศบาลต าบลวังชัย 
  2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจดัการความเสีย่ง 
  3. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง ปลีะ 1 ครั้ง 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  4. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจดัการความเสีย่ง  ก่อนด าเนินการบริหารงบประมาณในปีถัดไป 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  24    มกราคม พ.ศ.2565 

          
(นายกิตติ  ค าแก่นคณู) 

 นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลวังชัย 

ที่  15/2565 
เรื่อง   มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

........................................................... 
  ด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2562  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามค าสั่งเทศบาลต าบลวังชัย ที่ 14/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2565 เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 6858  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
จึงมอบหมายให้ 
 นางสุขใจ   สิริจงวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
 

  หน้าที่  
  1. รวบรวมแผนจากกองต่าง ๆ ให้เป็นขององค์กร  
  2. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  4. ท าการเผยแพร่แผน และการประเมินผล ในเว็บไซด์เทศบาล (www.tbwangchai.go.th) 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง  ณ  วันที่  24    มกราคม พ.ศ.2565 

          
(นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
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